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Help-kompostistoj:
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Noto: Por la 54a Kongreso de HEF 
en Salou, Valencia Esperanto-Grupo 
ricevis oferton de vojaĝ-agentejo, 
por restado en tristela hotelo de 
Salou, kun plena pensiono, 8.100 
pesetoj por la tri tagoj (2.600 tage), 
en dulita ĉambro, kaj 9.900 pesetoj 
en unulita ĉambro. Tiu prezo validas 
nur por grupo de minimume 20 
personoj. Se vi havas intereson, 
vonvolu kontakti nin tuj por mendi 
vian ĉambron.

OFICIALA VIDEO 
FILMO

78-a UNIVERSALA 
KONGRESO

La oficiala kvar-hora video-filmo 
de la 78-a Universala Kongreso, 
okazinta en Valencio, en 1993, es
tas aĉetebla en Grupo Esperanto 
de Valencia, kontraŭ 5.000 
pesetoj, kun sendokosto.

NOTO: Pri la enhavo de la artikoloj 
respondecas la autoroj mem.

Depósito I V-1M3-19S3.
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LA TRIA TURO EL LA MONDO BALDAŬ 
EN VALENCIO

Ege baldaŭ, pluraj el la plej agopovaj 
hispane entreprenoj konkuros por la jam pri

laborita projekto kiu laŭ kosto, splendoro kaj 
grandeco defias la valencian estraton ĉe la 
certe plej grava kontrakto de la nunajarcento.

Ni parolas pri la“Nova Urbo por scienco 
kaj Teknologio “ baldaŭ ekkonstruota en Va

lencio kaj kies pli urĝa elemento estas laNova 
Turo por Telekomunikoj, desegnita de Santia
go Calatrava.

Tiu Turo konsistas je giganta ŝpinilforma 
anteno je proksimume 230 metrojn, kiu ver

tikale kuŝanta sur grandega tripieda subtenilo 
(siavice atingonta 200 metrojn) kunformos 
kolosaMonumentosimilaal apacraketoen sia 
propa subtenbazo. Al onstruajo kiu guste 
atingos 328 metroj alta (unu metron pli ol la 
mita Empire State de Nov-Jorko) estos la plej 
alta el lamondo krom tiuj de Toronto (553 m.) 
kaj Moskovo (537m.) kaj ĝia bildo probable 
restos kiel simbolo de la Valencia ĉefurbo aŭ 
komunumo.

Unue, kalatrava pensis konstrui korbele 
la antenon aparte kaj memstare de la subtenba
zo; tio simpligus kaj rapidigus la kolosan 
operacion, sed kiel poste alĝustigi ambaŭ 
kunmetaĵojn? Ĉu per apuda konstruo de la 

plej gis nun, imagiginta kaj mamuta gruo? 
Post ripoza konsiliĝo, Sajnas preferinde agi 
laŭkutime al la ordinara procezo por tiuj ko
munikturoj, nome: konstrui sinsekve kaj 
senĉese de infre gis supre.

La projekto certe, ampleksas aliajn loto

jn kiel Planetarion, Duon-sferan kinejon, 

Muzeon pri Scienco kaj la tutan Urbanizadon 
de Ĉiuj ĉirkaŭoj. Tio signifas ke principe, 

pluraj entreprenoj povus samtempe parto
preni en tiu monumenta konstruaĵo sed la 
financado havas siajn proprajn postulojn kaj 

koncernas laeblan prokrastigon de tiuj diver
saj lotoj.

Efektive, la burgeto por la tuta projekto 

atingos 25.000 mimionojn da pesetoj, el kiuj 

18.000 milionojn, kostos nur la Turo. Laŭ 
generala opinio, la Turomem estas urĝe pre
ferinda kaj ĝia anteno kaj stativo kapablos 
loki la plej gravajn kontirojn por generalaj 
negocoj kiuj kompreneble estos financitaj de 
privata iniciativo. La Kinejo kaj Planetario 
estus konstruitaj sekve, ĉar por ilia financado, 
la regiona trezoi" elspezus nur 25 aŭ maksi
mume 30 procento el ilia tuta kosto. Tamen 
por la Muzeo tiu elspezo atingos eĉ 70 pro
cento.

La konstruado komencigos fine de la 
nuna jaro (1994), aŭ komence de la venonta, 
daŭros entute tri jarojn, kaj ĝiaj servoj ekfun- 
cios dum 1998. Ili raciigos, ordigos kaj derte 
plibonigos la tutajn radioelektrajn 
komunikojn.

Raporto de SEMPERE - VALE.



KRISTNASKA LOTERIO 
*******************

Denove, kiel kutime, Valencia Esperanto-Grupo partoprenas en tradicia 
kristnaska loterio, kjel helpo al sia ekonomia bilanco.
Vi povos aĉeti ĝin aŭ preni por disvendi inter viaj familianoj, amikoj, kolegoj, 
ktp, merkrede de la sepa ĝis la naŭa horo vespere.

GRUPO ESPERANTO 
DE VALENCIA

Cursos Trimestrales 
todo el año.

Lunes, miércoles y viernes.

Horario: 19-20 y 20-21 h.

LOTERIA NACIONAL 
SORTEO NAVIDAD

Interesa CIENTO SESENTA pesetas 
en el número

0 7 2 7 4
Sorteo del día 22 de diciembre de 1995

Depositario
Pagos: Lunas y Miércoles de 17 a 19 h.

G. V. Femando el Católico, 45, 3.*

Teléfono (96) 384 96 16 
46008 VALENCIA

Son 160 pesetas
Todo talón roto o enmendado es nuto. 
Caduca a tos 3 meses.

N° 02487

JARKOTIZO

Ĉu vi jam pagis vian jaran abonkotizon al la Valencia Esperanto-Grupo 
por 1995?.

Rememoru ke ĝi estas 3.000 ptoj. por plenrajta ano, kaj 1.500 ptoj. por 
subtenananta membro, kaj vi povas pagi ilin per banko al la konto:

BANCAJA
Urbagentejo n2 9- Fernando el Católico 

konto n2 0009 3101169604 
Valencia Esperanto-Grupo

Por tiuj malmultaj samideanoj-kiuj ofte forgesas la jarkotizon, nun estas 
taŭga momento por pagi la jaron por 1996, kaj kovri la ŝuldon de 1994.



PRI ESPERANTAJ VERBOJ: ĈIRPADO DE IĜI

Dua parto:

ATENTU! LA OFTA, KOMFORTA, RIPETA KAJ SENZORGA TROUZO DE LA 
MEDIALO ESTAS PLUMPA BALASTAĈO POR LA E-o STILO. TIU MALVIRTO, 
ĈIAM NEPRE EVITINDA NOMATAS «ĈIRPADO DE IĜI».

Malfeliĉe ĈIRPADO abundas en nia 
literaturo eĉ inkluzive Ĉe famaj verkistoj. 
SED TIO NENIAM PRAVIGAS ĜIAN 
UZON:

Ekz:
1. - ... tiuj personecoj disvolviĝas, 

senindividuiĝas kaj fandiĝas en la socia 
amaso. Nur linvistjkoj okupiĝas pri ili...

2. - ...li direktiĝas, al la sofo kaj 
sidigas...

3. - ...li senvestiĝis, relaviĝis kaj 
endormiĝis... (vidu kiel la tradukanto eraras 
Ĉe medialo kaj refleksivo!)

Eĉ en poemoj:

L’ okulojn nun mi fermas mole, 
«filtriĝas» lum’ tra la palpebroj 
kaj mi en lum’ mergiĝas sole

L ’ okulojn nun mifermas mola, 
«ekfiltras» lum ’ tra la palpebroj 
kaj mi en s ileni’ mergiĝas sola

EVITU ĈIRPADON:

ANTAŬ OL METI VERBOJN EN «IĜI» 
KONSTATU ĈU ALIA GRAMATIKA 
FORMO AŬ MORFEMO ESTAS 
PREFERINDA:

L- Ĉu per «sin-formoj»?
Ekz: La fantomo venas, mi kaŝiĝos. 
La fantomo venas mi kaŝos min.

2. - Ĉu per «ek-formoj»?

Blindiga sun’ >mpiĝas 
kontraŭ la randoj akraj de 1’ armiloj 
vundas per lum’ la ferajn 
brustkovrilojn 
kaj flamiĝas sur pinto de la lancoj.

Blindiga sun «ekrompas» 
kontraŭ la randoj akraj de 
l' armiloj 
vundas per lum ’ la ferajn 
brustkovrilojn 
kaj «ekflamas» sur pinto de la 
lancoj.

3. - Ĉu per «ad-formoj»?
Ekz: Antaŭ ol vi - duera ulmo - 
«rulados» (per ruliĝos) 
tra rivero, valoj kaj rabinoj...

4. - Ĉu «ebl-formoj»?
«En tiu periodo sentiĝis la efikoj de 
amerikaj indianoj...»

«En tiu periodo senteblis la efikoj 
de amerikaj indianoj...»



«Nun la afero povas solvigi favore 
al Hispanio...»
«Nun la afero estas solvebla favore 
al Hispanio...»

5.-  Kiam la afero estas ebla, ni 
anstataŭu verbojn en «igi» per verboj ne- 
pronomumaj aŭ ne-transitivaj:

Ekz: «Kiam la valencianoj 
«grupiĝis» en Asocio, en nia urbo 
«renaskiĝis» la Esperanta Agado kaj tuj 
poste «refondigis la H. E. F .».

«Kiam la valencianoj kunvenis en 
Asocio, en nia urbo ekfloris la E.- Agado 
kaj tuj reaperis la H. E. F.»

ĈAR MEDIALO ESTAS PROPE 
PASIVA, VERBOJ NE TRANSITIVAJ 
KIUJ NE RAJTAS PASIVON, ANKAŬ 
NE RAJTAS MEDIALON:

Do, neniam : enuigas aŭ gojigas sed 
enuas kaj ĝojas...

Ne sidiĝas sed eksidas, ne endormigi 
sed ekdormi...

Ne vivita aŭ viviginta, okazita aŭ 
okaziginta, ne sidita aŭ sidiginta sed vivinta, 
okazinta, sidinta aŭ sidanta...

Ne situita aŭ situiginta sed situinta 
aŭ situanta...

OFTA MALVIRTO ESTAS UTILIGI 
MEDIALON ANSTATAŬ PASIVO:

Ne: «Al la valoroj esprimigantaj en 
la lingvo...»

Sed: «Al la valoroj esprimataj en la 
lingvo...»

KAJ FINFINE MEMORU TRI BONAJN 
KONSILOJN PRI MEDIALO:

1.-  Utiligu medialon kiel eble malplej
ofte.

2, - Utiligu medialon nur kiam estas 
nepre necesa: Por ni latinoj Ĉiam preferinda 
la pasivo.

3. - En la paragrafo ĉiam regu 
ekvilibro inter la diversaj gramatikaj formoj:

Ekz: ... Kaj iom post iom, la novbakita 
esperantisto estas ensorbigita, en la 
disvastigita Movado...

... Kaj iom post iom, la nova 
esperantisto estas ensorbigita en la 
disvastiganta Movado...

... ne multaj amikoj aperadis 
vespernokte en la jam menciita, izolita kaj 
apartigita Liceo...

... ne multaj esperantistoj aperadis 
vespernokte en la jam menciita, sola kaj 
apartiginta Liceo...

Valencio, Septembro 1994.

VALE
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INVITO AL ESPERANTA TAGO

Estas malnova kutimo 
en nia valencia lando 
ke unu tago dum la jaro 
oni kantu valencie 
niajn grandajn mirindajojn. 
Oni kunvenas folklore 
antaŭ sanktjozefaj festoj 
por auskulti al nia bardo 
diri per flamega voĉo 
kiu kortuŝas la aŭskultantojn: 
niaj inoj, la plej belaj; 
nia suno, la plej varma; 
nia maro, la plej blua; 
nia Luno, la plej pala; 
niaj festoj, la plej gajaj; 
niaj palmoj, la plej fleksaj; 
niaj oranĝoj, la plej sukaj;
kaj la listo dauras kaj dauras 
per longa, longega vico 
kiu parolas pri niaj turoj 
kaj pri la gitaro maŭra, 
pri 1' granda rivero Turia 
kaj pri la barako blanka.

Mi ne kritikas la aferon. 
Estas kiel iu ajn maniero 
festi kaj montri la amon 
al lando de niaj patroj. 
Nun, tion mi rememoras 
ĉar foje mi opinias 
ke ni faras iomete same 
kunvenante ĉiuj, jare, 
dum la festo zamenhofa 
por ekkrii tre tremante: 
Esperanto, la plej taŭga; 
Esperanto, la plej bela; 
Esperanto, estas logika; 
Esperanto, estas neutrala; 
kaj mi salutas al ĉiuj 
kaj diras: ĝis la venontan!

Mi kredas ke ni devas preni 
pli serioze Esperanton 
kaj en tiu solena momento 
kiam ni festas la centjariĝon 
ni devas fari promeson 
komenci novan etapon 
por ke la mondo malkovru 
la taŭgecon de Esperanto.

Nun, kiam la junuloj revas 
pri pli solidara mondo, 
ni devas montri en nia vivo 
ke, parolante Esperanton, jam oni 
apartenas al nova, 
al vera universala rondo.
Ĉar, se el ĉiuj nacioj 
kaj el ĉiaj popoloj 
fluas de homaraj gorĝoj 
egalaj kaj amataj vortoj, 
siaj ehoj sin sinkroniĝas 
kaj multobligas sian sonon 
ĉirkaŭanta la tutan Teron, 
farante kiel pulsobato 
de la novaj kunigitaj homoj.

Por ke en tiu universala sono 
ne manku valencian vorton, 
ni kunvokas jam al Ĉiuj 
aliri al nia grupejo 
dum ĉiu lasta vendredo 
por partopreni en la festo 
de manĝo kaj parolado.
Temas pri Esperanta Tago 
kiu unu foje monate 
faras ke ĉiuj kunvenu 
por praktiki Esperanton.

Paskalo Pont 
Decembro 1987.



Ni reprenas donove:

ESPERANTA TAGO

LA TAGO POR PRAKTIKI ESPERANTON

Merkredo
25-a oktobro 1995
7.30 vespere
En nia sidejo: G.V. Fdo. el Católico, 45, 3-a.

Temo:

NOVAJ RIGARDOJ PRI 
LA TRANSA LINGVO

Preleganto: Pascual Poni.

Ĉu la homaro jam estas senkonscie konstruante veran, internacian, neŭtralan, 
logikan, precizan lingvon?. Kiun funkcion plenumas la angla lingvo, Esperanto 
aŭ iu ajn alia tradicia lingvo?. Kiu regas fakte tian konstruadon?.

Boneco kaj malboneco de tia proceso.

Ebleco humanece direkti tian konstruadon.

Venu al Esperanta-Tago por praktiki Esperanton, kaj ankaŭ por diskuti 
esperante gravajn problemojn de la lingvo kaj de la komunikado.

Sekvonta prelego:

SLOVAKIO, NATURA PARADIZO EN CENTRA EUROPO

Preleganto: Augusto Casquero (kun projekciado de filmoj kaj lumbildoj).

Dato: Lundo, 20-a de novembro 1995, 19.30 h.

DEZIRAS
KORESPONDI

Jan Talik. Ul. Sloneczna 19/57.32-050
SKAWINA, POLLANDO.



LA MORTO DE SALOMEA
RUBEN DARIO (1867-1916)

Foje, la historio ne pravas. Kontraŭe la legen
do okaze veras eĉ la feinoj mem, laŭ siaj intimecoj 
kun poetoj konfesas kiom oni mensogis pri Mab, 
Brocelianda aŭ aliaj supernaturaj kaj fascinantaj 
belulinoj.

Rilate la antikvajn aferojn, ofte la nunaj 
kronistoj reciproke kontraŭdiras. Ĉi-ĉio, tial ke iu 
povas kredi ne vera tiun mallongan rakonton kiun 
mi tuj priskribas kaj kiun tradukis el la kaldea 
lingvolan per
gameno eltro
vita en Palesti
no) scioplena 
pastro, amiko 
mia.

Salomea, 
perlo de 1’ pal
aco de Herodo, 
post la volupta 
paŝo dum Ia 
fama festeno 
kie dancis laŭ 
romana stilo 
kun muziko de harpoj kaj krotaloj, plenis je 
entuziasmo, gojo kaj frenezo la grandan regon kaj 
la suverenan ĉeestantaron. Bela knabo defloris ĉe 
la piedoj de la serpenta kaj ravanta virino gimal- 
don de freŝaj rozoj. Cayo Maniko, ebriema, dika 
kaj frandemajugisto levis sian ĉizitan pokalon el 
oro, plena je vino kaj unuglute eltrinkis ĝin. 
Svebis en tiu etoso granda eksplodo de gojo kaj 
miro.

Tiam, laŭ peto de Salomea kiel premio kaj 
donaco pro sia propa sukceso, Ia kapon de Johano 
Baptista la rego konsentis detranĉi, sed samtempe 
Javeo, en sia dia kolero, ellasis teruran fulmon.

Legendo asertas ke salomea mortis en frosta 
lago kies glacioj tondis ŝian kolon. Sed tiu morto 
okazis ne tiel, sed tiel ĉi:

Post tiu festeno, la Carma kaj kruela princino 
sentis sin laca. Kaj eniris en sian dormoĉambron 

kie situis granda kaj ebura lito, surdorse subtenata 
de kvar leonoj el argento. Du gajaj kaj junaj 
nigrulinoj de Etiopio deŝiris ŝiajn vestojn. Tute 
nuda saltis Salomea sur sian ripozejon kaj restis 
blanka kaj magie splendora sur purpura tolo kiu 
naive rimarkigis la rozkoloran harmonion de Ŝiaj 
kurvaj formoj. Ridete kaj rikane, dum sentis la 
mildan blovon de Habeloj svingataj de siaj servis
tinoj, la fiera virino kun ironia sinteno, rigardis de 
proksime la palan kapon de Johano kiu en ora 

telero kuŝadis sur 
stativo. Sed jen 
subite, suferis Si 
strangan ne aten
ditan sufokon kaj 
ektime, ordonis 
demeti tuj de siaj 
brakoj kaj maleo
loj ĉiujn bracele
tojn kaj ringojn. 
Urge estis obeata; 
tamen kunportis 
kiel koliero ser
penton el oro, sim

bolon de T tempo, kies okuloj, du brilaj kaj sangaj 
rubenoj, blindumadis la tutan Ĉirkaŭon. Tiu kolie
ro, donaco de pretoro, kiu siavice akiris de romana 
metiisto, estis Sia plej preferata juvelo.

Kiam intencis elŝiri ĝin el sia kolo, la bela 
dancistino spertis subitan hororon: Sur Sia haŭto, 
la vipuro skuigadis kvazaŭ viva kaj tuj poste, 
sentis Si angore stringi pli kaj pli sian perlamotan, 
longan kaj molan kolon per la subtila kaj ĉiam 
streĉanta ringo de metalaj skvamoj.

Terurite kaj senmove la du sklavinoj staris 
kvazaŭ Ŝtonstatuoj kiuj tamen eligis akutan krion 
kiam, tragedie, la kapo de Salomea, la rega dan
cistino, sangflake ruligis sub tiu alia, trista kaj 
violkolora de ia antaŭanto de Jesuo.

Apud Ia nuda korpo kaj sur la lito purpura, 
plurestis cnŝraŭbe la serpento el oro.

Traduko de VALE



INSTRUADO
La instruado de esperanto en nia 

Grupo daŭras lunde kaj merkrede de la 
19a ĝis la 20*.  Niaj lernantoj trapasas 
la kurson, la du partoj:

1*  Parto: de Oktobro ĝis Januaro 
Kvarmonata elementa kurso Lernoli
bro: «Curso práctico elemental de 
Esperanto» de D. Félix Navarro.

2a Parto: de Februaro ĝis Majo 
Kvarmonata konversacia kurso lerno
libro: «Amuzaj dialogoj» de Albert Lien- 
hardt Gvidanto: Johano Antono Gimé
nez Aliĝu vi kaj viaj amikoj al la komen
co de la koncerna parto. La grupanoj 
tute senpage. Por negrupanoj 2.000 
ptj kaj instruiloj.

LERNKASEDO
Ĉu vi estas antikva lernanto 

de D. Félix Navarro? Feliĉe, ĉar vi 
povos ripeti, memlernante, hejme, 
malrapide, la saman kurson. Kiel? 
Nia samideano Jesús Raposo sur
bendigis la tutan lernolibron «Cur
so práctico elemental de espe 
ranto» en kvar kasedoj. Vi povas 
sonkopii por a skulti ĝin, aŭ aĉeti 
en nia libroservo. Vi havos vian 
profesoron en viaj oreloj, en via 
hejmo, kiam vi volas.

Dankon al nia samideano Raposo 
tio estas atingebla.

BERNABEU 
OMAĜITA

Dum la pasinta tago, 3-a de 
septembro de 1995, okazis en 
Guardamar de Segura (Alicante), la 
tradicia kunveno de esperantistoj 
de la ĉirkaŭaĵoj.
Kun la ĉeesto de samideanoj 
alvenintaj interalie el Callosa de 
Segura, Alicante, Murcia, Elche, 
Valencia, Zaragoza, kaj Mérida, ĉiuj 
babilis esperantlingve, tagmanĝis en 
tre agrabla etoso, aerlibera, sub la 
pinarboj, proksime de la plaĝo, kaj 
duonformata kunvenis kaj protokolis 
sub la gvidado de s-ano Marco 
Botella, kaj s-ano Cabezos.
Fine de la agrabla festeneto, estis 
omaĝita nia kara kaj admirinda 
samideano Jose Maria Bernabeu, 
okaze de sia 75 jariĝo, kaj pro liaj 
multaj meritoj, amasa kaj konstanta 
laboro por Esperanto, kaj senlaca 
kontribuo al la plibonigo de la 
asocia vivo de la hispanaj 
esperantistoj. Ni ĉiuj prenu 
ekzemplon de li.

REVENO EL SLOVAKIO

Augusto Casquero kaj familio 
revenis al Valencio, post preskaŭ 
unujara restado en Poprad 
(Slovakio), kie ili havis eblecon 
konatiĝi kun multaj esperantistoj el 
diversaj mondopartoj, kaj ĝui la 
belegajn pejzaĝojn, kutimojn kaj 
gastamecon de la lando. Ekde nun 
lia adreso estos la kutima en 
Valencio.



KIAL DO, NE PAROLI PRI RIZO?

Christopher petis min prepari 
libreton por Infana Kongreseto kaj 
sugestis pritrakti ciper-lakton, sed 
tio kreskas kaj estas ellaborata en 
Alboraya, vilaĝo tute apuda al la 
ĉefurbo Valencio sed en la norda 
parto, kie mi neniam loĝis kaj vere 
apenaŭ scias pri tiu temo. Kontraŭe 
la kultivon de rizo mi travivis dum 
longa kaj grava epoko de mia 
propra vivo. Kial do, ne paroli pri 
rizo?

Efektive, marĉoj kaj riz-kampoj 
situas ĝuste en la suda parto de 
Valencio: Silla, Sollana, Sueca, 
ebenaĵoj forte irigaciitaj el rivero 
Xuquer, kie la rizo povas ĝermi, 
kreski kaj flori en grandega kvanto 
da akvo.

Estis mi dekjaraĝa, dum la 50- 
60 jardeko, kiam mi, unuafoje, 
partoprenis en la semado de tiu 
gramino, kiam ĉi-laboro estis tute

Farante fasketojn 

manfarita kaj ankoraŭ ne funkciis 
maŝinoj.

Ege frue, je la 3-a matene, la 
kultivistoj, per bicikloj allestis la 
semejojn por elŝiri el la tero 
trunketojn ĵus ĝermantaj (de 
apenaŭ unu monato) de tiu planto, 
kaj kuniginte ilin, ni faris fasketojn 
kiujn poste ligis per espartaj 
fadenetoj. Post lavado de tiuj 
garbetoj, celante dekotigi por 
depezigi laŭeble latransporton, ni 
finfine ŝarĝadis ilin en ĉaroj por 
ĝuste transloki tiun produkton ĝis 
marĉoj aŭ kampoj, dece preparitaj, 
por ricevi tiujn semojn.

Knabo kaj ĉaristo foriris tiun je 
la sesa horo matene, la knabo 
ŝirmiĝas de I 'frido, kaj alvenintaj ĉe 
la rizkampo, ambaŭ transDortistp 
kaj knab-helpantofcunesdeŝarĝadis 
tiujn ekkreskantajn semojn sur 
platvagonon per kiu ni disigis ilin tra 
la tuta kampo. La knaboj havis 
mision alporti la garbetojn sinsekve 
kaj senĉese ĉe la piedoj de la 
semantoj.

Je la sunsubiro ni ĉiuj devis 
rapide retiri nin por ripozi ĉar

Ni semas kaj semas konstante...

lawenonta tago povus esti tiom 
laciga kaj peza kiom la antaŭa. 



Je miaj dekkvin, deksesjaroj, mi 
jam rekte partoprenis en la dua 
parto de tiu laboro, nome: "semi 
rizon", kio estas ankoraŭ pena kaj 
peza laboro ĉar postulas kaŭre 
retroiri dum la tuta tago, la piedojn 
enigantajn dekvin, dudek 
centimetrojn en koto.

Falcante rizon

Tamen tio estas skip-laboro en 
kiu ĉiuj partoprenantoj agas gaje 
kaj ĝoje la tutan monaton dum 
daŭras la semado.

Falĉi rizon estas ankoraŭ laboro 
por harduloj. Mi konis tiun laboron 
kiun je miaj deksep jaroj kun miaj 
onkloj ĝin praktikis. Tio okazas en 
Aŭgusto aŭ Septembro, monatoj 
treege varmegaj kaj ĉiam post 
dudek tagoj necesaj por sekigi la

Transporto per ĉaro

kampojn kiuj antaŭe restis 
konstante elverŝitaj je akvo dum 
la semado, kreskado kaj maturado 
de la gramino. Post la falĉado.ni 
delasis ja spikojn kunigitaj je 
garboj grandaj, ĉarmaj kaj 
frutoplenaj, kiuj tamen ellasas 
pulveton ege jukigan kaj ilin ni 
translokadis, per ĉaroj, ĝis draŝ
maŝinoj kiuj elĵetas la rizon jam

Enupgo de rizo

tute neta je pajlo sed ankoraŭ 
humida, tial ke ĝi devas resti en 
sekigejoj almenaŭ tri tagojn.

Ankoraŭ la rizo devas esti 
alportita al muelejoj por ĝin 
senŝeligi, ĝis ĝia blanka 
transformiĝo estu atingita, kiel ni 
ĝin vidas en butikoj kaj vendejoj.

Ĝustatempe alvenis la 
momento kiam mi devis lerni trafe 
kuiri "paeljon", nepra devigo por 
ĉiu kiu volas situigi sin en la moroj 
de la valencia societo

En ĉiuj grupoj de amikoj kaj 
parencoj estas persono scianta 
kuiri "paeljon” nomata paeljisto kiu 
kapablas tiun tipan teleron al kiu 
oni eĉ necesas transdoni propran 
kaj apartan saporon.

(daurigota) r
Verkas: J. AÑO



Mi ŝtelis la bildon
(Rakonto de esperantista etoso)

Dum multe da tempo E-o estis en Ia vilaĝa 
etoso kvazaŭ dormanto. Granda defalo restis 
kiam Feo. Máñez delasis la prezidantecon, okaze 
de sia edzigo.

Li, kiel vera masto, subtenis trabojn kaj 
velojn de nia amata afero, kvankam poste, 
aliaj klopodis, eble ne tiel sukcese, daŭrigi lian 
sintenon.

Unue, Máñez orgojle instruis Ce sia propra 
hejmo infanojn kaj knabojn, kaj kiam E-o 
ekkomencis fariĝi populara, la urbestro mem 
konsentis disponigi publikan lernejon por la 
E-o instruado.

Sed tiu ejo, kiel nia kara nova sento, ofte 
variadis kaj oni povas diri ke «nun de loko 
"transloku" ĝi al loko».

Estis mi proksimume dek kvin jaraĝa, kiam 
mia patro donis al mi poŝtkarton montranta za
menhofan bildon, ke mi ĝin ampleksigu kaj 
enkadrigu. Mi ja plezure faris tion, kaj tiu 
portreto presidis dumlonge la vilaĝan grupejon. 
Sed kiam la civita estraro decidis ripari Ia pu
blikan merkat-halon en kies departamentoj situis 
nia kunvenejo, la esperantistoj denove sentis sin 
devigataj transloki siajn havaĵojn al la Nova 
Liceo.

Tiam, profunda dekadenco komencigis en nia 
vilaĝa movado tial ke preskaŭ ĉiuj fraŭlinoj 
trovis taskon en la tiutempe komenciĝanta teks
fabriko, ĉesis alesti pro manko da tempo kaj 
sinsekve ne multaj samideanoj aperadis tra la 
jam menciita kaj apartiginta Liceo.

Ankoraŭfoje kaj pli Juse, la urbestro konsilis 
la esperantistojn resangi sian grupejon al la pli 
freŝe konstruita Kulturdomo.

Jam delonge tabuloj, tabeloj, libroj, pape
roj, afiŝoj, malnovaj instruiloj kaj supozeble la 
zamenhofa portreto kuŝis plankangule polvo
plenaj, forgesataj kaj tristaj.

Kompreneble dangeran riskon prezentadis 
tiu ĉarmega bildo montranta la Majstron tute 

majesta kaj serioza, des pli ke ĉiaspecaj homoj 
ofte kaj tute senzorge tretis en nian komunan kaj 
ĉiesan ĉambron...

Finfine, mi sukcesis kunvenigi ne multajn 
samideanojn:

-Estas necese rekomenci novajn kursojn, tiu
foje per novaj kaj vivaj metodoj.

-Ne. Absolute ne, la antikva estas pli klasika 
kaj kompleta, kaj ni, ekde ĉiam, relegas la saman, 
eĉ ni, oni ja povas diri, ĉe ĝi, estas kutimitaj.

-Nu, Sajnas al mi, ke E-o funkcios nur kiam ni 
ĉiuj kune vespermanĝos almenaŭ du tagojn po 
semajno. Do, mi opinias nepre necese furorigi la 
vespermanĝojn.

-Kaj, ĉu vi konsideras grave alkroĉi ĉe la muro, 
tiun aĉan portreton?.

-Tio estas tiklega afero. Ĉi ĉambro ne estas 
aparta propraĵo por E-o. Eble la estruloj povus 
geni sin, kaj krome, kiu povus plenumi tiun 
entreprenon? Ĉu la masonisto? Ĉu la ĉarpen
tisto?.

Sed dum tiu tempo, mi jam restis aliĝinta al la 
valencia Grupo.

Tamen la ordinaraj E-o aktivadoj ĉesis en tiu 
urbo, pro alveno de 1’ somero. La valenciaj 
samideanoj sin dediĉis trapurigi la grupejon eĉ 
farbis ĝiajn murojn. Iun vesperon mi, revenis de 
mia laboro, laca kaj iomete deprimita, rifugis en 
nia E-o-ejo, eksidis sur brakseĝo kaj almenaŭ 
duonhoron ripozis eĉ dormetis. Kaj kiam mi tre 
lante vekiĝadis aperis antaŭ miaj okuloj la tute 
glata, nuda kaj blankega muro.

Ĉu vere nudaL Certe ne. Nur unu najlo 
ŝprucis el la ebena surfaco kaj subite genia ideo 
eklumis en mia cerbo: Mi rapide veturus al la 
vilago, tretenirus en la Kulturdomon, forrabus la 
zamenhofan bildon-ja relative facila entrepreno- 
kaj tuj revenonte, alkroĉus ĝin en tiu fiera najlo 
kiu tiom orgojle defiis min.

Kio okazus poste?.

Certe mi ne scias, sed mi ekstaris tuj, ŝtuparis 
infren ĝis la strato kaj per mia aŭtomobilo alvetu-



ris rekte kaj rapide al la ne malproksima vilago.

Vespemoktis, kiam mi alvenas. La Kulturdo
mo, kiu situas en la vilagĉirkaŭo, atendadis min 
lumanta tra siaj brilaj fenestroj.

Kun decido eniris mi la teretaĝon transformi
ta en granda kaj ampleksa kafejo kaj tuj senpere 
trafis mi rekte kontraŭ la bufedon kaj ĝian mas- 
trumestron malantaŭe staranta:

- Ĉu la dek kvara ŝlosilo? bonvolu.
- Kiu vi estas? Ĉu vi estas Sakludisto?
-Ne.
- Eble Ĉasisto? ĉu?
- Ankaŭ ne, mi estas esperantisto.
- ? ? ?
- Mi deziras konsulti libron de la bibliotek- 

Ŝranko kiun havas la esperantistoj en la dekkvara 
lemoĉambro.

- Aha!
Kaj eltirante kajeron el infra tirkesto, invitis 

min: «Subskribu tien kaj notu daton kaj ho
ron».

(Mia subskribo estas ne klara kaj apenaŭ 
legebla).

Finfine mi vidis min Slosil-posedanto. Rapi
de mi supreniris ĝis la unua etago, apertis la 
lemoĉambron kaj efektive tie kuŝis Zamenhof, 
serioza... tre serioza.

ĉi, tamen, fikse rigardis min.
-Mi tute ne responsos pri via konduto, avertis 

la Majstro.
Tamen post unu minutode dubo turmenta, mi 

metis ĝin en plastsakon kaj forlasis rapide tiun 
scenejon.

Alveninte en mian domon, malmuntis mi la 
portreton kaj purigis ĝin.

Je la nova suneliro, mi revenis en la ĉefurbon 
kaj finfine, kiel trafe planita, mi sukcese plenu
mis mian riskan celon.

kio okazis poste?

Nenio.

Nenio okazis. Absolute neniu individuo ri
markis la portreton.

Se ekde ĉiam Zamenhof prezidas sian Gru
pon , kial unuopa ajn esperantisto rimarku pri la

nova bildo?

La samideanoj, en la venonta aŭtuno, daŭrigis 
siajn kutimajn aktivadojn: eniris, eliris, fumis, 
babilis, feriis, enuis...

Pasis la tempo.

Tuj venonta regiona kongreso proksimigis. 
Du vilaĝaj samideanoj alestis en la centran gru
pejon pordemarŝi kaj registri siajn dokumentojn.

Oro L.L. Zamenhof. Aŭtoro oe Esperanto

Kaj enirante, unu el ili restis subite tute miri
gita:

-Ĉu vi rimarkis? Ni havis alian tre similan 
bildon en nia vilago. Ĉu vi memoras pri ĝi?

-Ne. Vi eraras. Tiu bildo estas guste lania. Sed 
D-ro Tarin frenezigis kaj Ĉi- portis ĝin tien...

Ankoraŭ Zamenhof rigardas nin. Sed... 
Ĉu eble nun, malpli serioza?

Valencio Paskon 1993 
VALE.



C. E. P. A.
«Reina Doña Germana»

Avda. de la Constitución, 284
Teléf. 365 87 37
46019 VALENCIA

CURSO DEL IDIOMA INTERNACIONAL

ESPERANTO

Recomendado por la UNESCO en la declaración de Sofia de 1976

PROFESOR: Augusto Casquero (Licenciado en Pedagogía y profesor de ESPERANTO)

HORARIO: miércoles de 12 a 1
viernes de 12 a 1

(en total dos horas semanales)

GASTOS: Es gratuito (existe un coste mínimo del material)

OBJETIVOS: Llegar a hablar el idioma ESPERANTO, a nivel de entenderse con españoles y 
extranjeros.

Vincularse con el GRUPO DE ESPERANTO DE VALENCIA y con esperantistas 
de otros países.

METODOLOGIA: Método directo-conversacional. 
Apoyo de cuatro casettcs. 
Utilización de videos.

Las clases comenzarán el día 18 de octubre de 1995 (miércoles)
(más información en el Centro de E.P.A.)



Zamenhof: Deklaracio pri homaranismo (1913)
(Privata propono nedeviga por la homaranismo)

Mi estas homarano: tio signifas, ke mi gvidas min en ¡a vivo 
per la sekvantaj principoj:

I. Mi estas homo, kaj la tutan homaron mi rigardns kici unu 
familion; la dividitecon de la homaro en diversajn rcciproke 
malamikajn gentojn kaj gentreligiajn komunumojn mi rigardas 
kiel unu el la plej grandaj malfeliĉoj, kiu pli au malpli frue de
vas malaperi kaj kies malaperon mi devas akceladi laŭ mia 
povo.

II. Mi vidas en ĉiu homo nur homon, kaj mi taksas ĉiun 
homon nur laŭ lia persona valoro kaj agoj. Cian ofendadon aŭ 
premadon de homo pro tio, ke li apartenas al alia gento, aliu 
lingvo aŭ alia socia klaso ol mi, mi rigardas kiel barbarecon.

III. Mi konscias, ke ĉiu lando apartenas ne al tiu aŭ alia 
gento, 6ed plene egalrajte al ĉiuj siaj loĝantoj, kian ajn supoza
tan devenon, lingvon, religion aŭ socian rolon ili havas; la iden
tigadon de la interesoj de unu lando kun la interesoj de tiu aŭ 
alia gento aŭ religio kaj la pretekstadon de iaj historiaj rajtoj, 
kiuj permesas al unu gento en la lando regi super la aliaj gentoj 
kaj forrifuzi al ili la plej elementan kaj naturan rajton je la pa
trujo, mi rigardas kiel restaĵon el Ia tempoj barbaraj, kiam ek
zistis nur rajto de pugno kaj glavo.

IV. Mi konscias, keĉiu regno kaj ĉiu provinco devas porti 
nomon ncŭlrale-geografian, sed ne la nomon de ia gento, lingvo 
aŭ religio, ĉar la gentaj nomoj, kiujn portas ankoraŭ multaj lan
doj de la malnova lando, estas la ĉefa kaŭzo, pro kiu la loĝantoj 
de unu supozata deveno rigardas ain kiel mastrojn super la 
loĝantoj de alia deveno. Gis la tempo, kiam tiuj landoj ricevos 
nomojn neŭtralajn, mi devas almenaŭ en.interparolado kun miaj 
samprincipanoj nomi tiujn landojn luŭ iliaj ĉefurboj kun aldono 
de la vorto «regno", «provinco" k.Lp.

V. Mi konscias, kc en sia privata vivo ĉiu homo havas 
plenan kaj nedisputeblan rajton paroli tiun lingvon aŭ dialekton, 
kiu eslas por li plej agrabla, kaj konfesi tiun religion, kiu plej 
multe lin kontentigas, sed en komunikiĝado kun homoj de aliaj 
lingvoj aŭ religioj li devas peni uzi lingvon neŭtralan kaj vivi 
laŭ etiko kaj moroj neŭtralaj. Mi konscias, kc por samregnanoj 
kaj samurbanoj la rolon de lingvo neŭtrala povas ludi la lingvo 
regna aŭ tiu kultura lingvo, kiun parolas la plimulto de la lokaj 
loĝantoj, sed ke tio devas esti rigardata nur kiel poroportuneca 
cedo de la malplimulto al la plimulto, sed ne kici ia humiliga tri
buto, kiun ŝuldas gentoj mastrataj al gentoj mastrantaj. Mi kon
scias, ke en tiaj lokoj kie batalas inter si deversaj gentoj, estas 
dezirinde, ke en la publikaj institucioj estu uzata lingvo 
ncŭtrale-homa, aŭ almenaŭ krom la gentlingvaj kulturejoj tie 
ekzistu ankaŭ specialaj lernejoj kaj kulturaj institucioj kun 
lingvo neŭtrale-homa, por ke ĉiuj dezirantoj povu ĉerpi kul
turon kaj eduki siajn infanojn en senŝovinisma spirito neŭtrale- 
homa.

VI. Car mi konscias, ke la reciproka malpaco inter la ho
moj neniam ĉesos, ĝis la homoj alkutimiĝos starigi la nomon 
«homo" pli alte, ol la nomon de gento, kaj ĉar la tro nepreciza 
vorto «popolo" ofte donas kaŭzon al genta ŝovinismo, disputoj 
kaj malbonuzoj kaj ofie malame dividas inter si la filojn de la 
sama lando aŭ eĉ de la sama gento, tial je la demando, al kiu 
popolo mi alkalkulas min, rni respondas: mi estas homarano; nur 
tiam, kiam oni demandas min speciale pri mia regno, provinco, 
lingvo, deveno aŭ religio, mi donas pri tio precizajn respondojn.

VII. Mia patrolando mi nomas tiun landon, en kiu ini 
naskiĝis; mia hejmolando mi nomas tiun landon, en kiu mi eslas 
konstanta, fikshejma loĝanto. Sed ĉar pro la nedifiniteco de la 
vorto „lando“ la vortoj «patrolando" kaj «hejmolando" eslas tre 
neprecizaj kaj ofte kaŭzas disputojn kaj malpacon kaj mal
amike disigas inter si la filojn de la sama terpeco, tial en tiuj du
baj okazoj mi evitas tiujn neprecizajn vortojn kaj uzas anstataŭ 
iii la pli precizajn vortojn «patruja regno", «patruja regiono", 
«patruja urbo", «hejma regno", «hejma regiono", «hejma 
urbo".

VIII. Patriotismo mi nomas la servadon al la bono de ĉiuj 
miaj samhejmanoj, kian ajn devenon, lingvon, religion aŭ so
cian rolon ili havas. La servadon speciale al la interesoj de unu 
gento aŭ la malamon kontraŭ alihejmuloj ini neniam devas nomi 
patriotismo. Mi konscias, kc profunda amo al sia patrujo kaj al

sia hejmo estas afero lute natura kaj komuna al Ĉiuj homoj, kaj 
nur nenormalaj eksteraj cirkonstancoj povas paralizi tiun tute 
naturan senton. Tial se en mia hejmo ĉiuj laboroj estas 
ekspluatataj por la oportuneco aŭ gloro de unu apccialn gento 
kaj tio paralizas mian entuziasmon por socia laborado aŭ eĉ 
devigas mi revi pri alia hejmolando, mi ne devan malesperi, sed 
mi devas konsoli min per la kredo, ke la nenormala stato en nua 
hejmo pli aŭ malpli frue pasos kaj miaj filoj aŭ nepoj plene ĝuos 
tiun foriigan entuziasmon, kiun en nii paralizis la maljusteco de 
miaj samhejmanoj.
IX. Konsciante, ke lingvo devas esti por la homo ne celo, sed 
nur rimedo, ne disigilo, sed unuigilo, kaj kc la lingva Io vinismo 
estas unu el la ĉefaj kaŭzoj de malamo inter la homoj, mi 
neniam gentan lingvon aŭ dialekton devas rigardi kiel mian 
sanktajon, kiel ajn mi ĝin amus, nek fari el ĝi mian bntnlnn 
standardon. Kiam oni min demandas speciale pri mia lingvo 
gepatra, mi nomas senŝovinisme tiun lingvon aŭ dialekton, en 
kiu mi en mia infaneco parolis kun miaj gepatroj; kiam oni de 
mandas speciale pri mia lingvo persona, mi - gvidante mm per 
neniaj ŝovinismaj konsideroj - nomas tiun lingvo, kiun mi pei 
sone plej bone posedas aŭ plej volonte uzas; sed kia ajn estas 
mia inia lingvo gepatra aŭ persona, rni devas posedi ankaŭ tiun 
neŭlraie-homan lingvon, kiun miaj samtempuloj uzaa pui rilatoj 
intergentaj, por ke mi ne bezonu miakulpe altrudi ni aliuloj 
mian lingvon kaj per ke mi havu moralan rajton deziri, ke ali
uloj ne altrudu al mi sian, kaj por kc mi povu sur sonSoviiuiiiui 
bazo servi al kulturo ncŭtrale-homa.

X. Konsciante, ke religio devas esti nur afero de sincera 
kredo, sed ne ludi la rolon de hereda genta disigilo, mi nomas 
mia religio nur tiun religion aŭ rcligianstataŭantan sistemon, je 
kiu mi efektive kredas. Sed kia ajn estas mia religio, mi kon 
fesa? ĝin laŭ la neŭtralc-homnj principoj «homaranaj", kiuj 
konsistas en jeno:

a) La plej altan por mi ne kompreneblan Forton, kiu estas 
la kaŭzo de la kaŭzoj en la mondo materia kaj morala, mi po
vas nomi per la nomo «Dio" aŭ per alia nomo, sed mi konscias, 
kc la esencon de tiu Forto ĉiu havas la rajton prezenti al si tiel, 
kiel diktas al li lia prudento kaj koro aŭ la instruoj de lia ckle 
zio. Neniam mi devas malami aŭ persekuti iun pro tio, kc lia 
kredo estas alia ol nua.

b) Mi konscias, kc la esenco de la veraj religiaj ordonoj 
kuŝas en la koro de ĉiu homo sub la formo de konscienco, kaj 
ke la ĉefa por ĉiuj homoj deviga principo de tiuj ordonoj estas, 
agu kun aliuloj tiel, kiel vi dezirus, ke aliuloj agu kun vi: ĉion 
alian en la religio mi rigardas kiel aldonojn, kiujn ĉiu horno, 
konforme al sia kredo, havas la rajton rigardi aŭ kiel devigajn 
por Ii dirojn de Dio, aŭ kiel komentariojn, kiujn miksite kun Ie 
gendoj donis al ni diversgentaj grandaj instruintoj de Ia homaro, 
kaj kiel morojn, kiuj estas starigitaj de homoj kaj kies piemi 
mado aŭ neplenumado dependas de nia volo.

c) Se mi kredas je neniu cl la ekzistantaj revelaciaj religioj, 
mi ne devas resti en iu cl iii sole pro motivoj gentaj kaj per nun 
restado erarigi la homojn pri miaj konvinkoj kaj herede nutri 
per senfinaj generacioj intergentan disecon, sed ini devas se 
la leĝoj de mia lando tion permesas - malkaŝe kaj oficiale nomi 
min «liberkreda", ne identigante tamen la liberkredon speciale 
kun ateismo, sed rezervante al mia kredado plenan liberecon. 
Kiam en mia loĝloko ekzistos komuninterkonsente manĝita, 
plenforme organizita samgenta kni sendoktrina komunumo de 
liberkredanoj, al kiu mi povas aligi kun plena kontenteco por 
mia konscienco kaj por la bezonoj de mia koro, liam por fikai 
fortike kaj precize mian religian neŭtralecon kaj «avi mian po 
slcularon kontraŭ senprogrameco kaj konsekvence koni/aii re 
falo en gente-religian ŝovinismon, mi devas aliĝi al tiu liber 
kreda komunumo tule oficiale kaj heredigeble kaj akcepti por 
mi ĝian neutralan nomon, ĝiajn komunumajn manĝojn, ĝiajn 
nedevigajn ncutralc-homajn festojn kaj morojn, ĝian ncŭlrale 
homan kalendaron k.t.p.; ĝis tiu tempo mi povas resti oficiale al 
skribita al tiu religio, en kiu mi naskiĝis, sed mi devas ĉiam al 
doni ni ĝia nomo la vorton «liberkreda", por montri, ke mi al 
kalkulas min al ĝi nur provizore, laŭmore koj administre,


